Recenzja KSIĄŻKI na zamówienie!
Wydaj z nami książkę! Wydaj z nami płytę!
Wydawnictwo ASTRUM istniejące od 1990 r., przygotowało dla swoich wiernych, a także nowych Czytelników szereg
ciekawych inicjatyw promujących jego markę.
Najważniejszą z nich jest MOŻLIWOŚĆ WYDANIA W NASZEJ OFICYNIE NAPISANEJ PRZEZ CIEBIE KSIĄŻKI:
● MOŻE TO BYĆ POEZJA – TOMIK WIERSZY,
● MOŻE TO BYĆ BELETRYSTYKA – OPOWIADANIA, POWIEŚĆ DLA DOROSŁYCH (ROMANS, KRYMINAŁ, ITP.),
● MOGĄ TO BYĆ BAJKI, LEGENDY CZY TEŻ POWIEŚĆ DLA DZIECI, MŁODZIEŻY,
● MOŻESZ TAKŻE WYDAĆ Z NAMI PŁYTĘ MUZYCZNĄ LUB AUDIO BOOK (NA PŁYCIE AUDIO MOGĄ BYĆ
NAGRANE TWOJE WŁASNE TEKSTY, TWÓJ ŚPIEW CZY KOMPOZYCJE MUZYCZNE),
● DLA AUTORÓW POWIEŚCI, KRYMINAŁÓW, ROMANSÓW, BAJEK DLA DZIECI ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ
NAGRANIA SŁUCHOWISKA (NIE MYLIĆ Z CZYTANYM AUDIO BOOKIEM), A NAWET FILMU
ANIMOWANEGO!
Akcja, którą zapoczątkowaliśmy w tym roku nosi nazwę
WYDAJ SIĘ W KSIĄŻCE, WYDAJ Z NAMI PŁYTĘ!

***
W ramach projektu www.wydaj-sie.pl Wydawnictwo ASTRUM otrzymuje wiele tekstów od różnych Autorów. Przy
okazji wydania książki, Autorzy uczestniczący ww. projekcie proszą Wydawnictwo ASTRUM o profesjonalną, pisemną
recenzję ich tekstu. Na pytanie do czego jest im to potrzebne, odpowiadają między innymi, że chcą ją wykorzystać na
swoich stronach internetowych. Albo, że chcą tę recenzję przesłać do innych wydawców, oferując im swoje teksty do
wydania. Zdarza się też, że chcą i mogą pochwalić się profesjonalną oceną tego co piszą w gronie przyjaciół, znajomych
czy rodziny.
Wychodząc naprzeciw Autorom, niekoniecznie związanym z projektem www.wydaj-sie.pl, którzy przesyłają do nas
teksty, zarówno do wydania ,jak i proszącym o ich ocenę, zdecydowaliśmy się na uruchomienie usługi o nazwie:
RECENZJA NA ZAMÓWIENIE!
Polega ona na zamówieniu profesjonalnej recenzji nadesłanego tekstu.
Ponieważ recenzja przygotowywana jest przez zespół doświadczonych redaktorów Wydawnictwa ASTRUM, wymaga
wczytania się w tekst, nieraz drobnej pracy nad tekstem, dlatego taka recenzja jest płatna.
W sprawie szczegółów proszę o telefon lub maila:
Cennik:
1. książka do 100 stron maszynopisu (do 200 tys. znaków) – 250 zł
2. książka od 101 do 150 stron maszynopisu (powyżej 200 tys. do 300 tys. znaków) – 300 zł
3. książka od 151 do 200 stron maszynopisu (powyżej 300 tys. do 400 tys. znaków) – 350 zł
4. książki powyżej 200 stron( powyżej 400 tys. znaków – negocjacje indywidualne)
Do cen należy doliczyć podatek VAT 22%.

Zapraszamy Autorów do nadsyłania swoich tekstów!
Z poważaniem
Prezes Wydawnictwa ASTRUM
Lech Tkaczyk
tel. 71 328 61 31
astrum@astrum.wroc.pl
www.wydawnictwo-astrum.pl

